
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, zwany dalej Samorządem stanowią
wszyscy uczniowie szkoły.

2. Samorząd działa na podstawie Art. 85 Ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. , Statutu Szkoły i
niniejszego regulaminu.

3. Władzami Samorządu są:
1) na szczeblu klas – Klasowe Samorządy Uczniowskie,
2) na szczeblu szkoły – Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

4. Samorząd jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 2

1. Celem działań Samorządu jest:
1) zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania zadań sprzyjających rozwojowi szkoły;
2) dbanie o dobre imię szkoły, o kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
3) obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych;
4) uczenie młodzieży demokracji, solidarności i współodpowiedzialności;
5) przygotowanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowanie

więzi międzyludzkich;
6) kształtowanie postaw tolerancji, poczucia odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy innym

ludziom.

 2. Zadania Samorządu:
1) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców opinii i potrzeb

społeczności uczniowskiej;
2) współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom

należytych warunków do nauki i udzielana pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji;
3) organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym; 
4) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku

uczniowskim;
5) zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i

nauczycielami;
6) organizowanie kontaktów z samorządami uczniowskimi i społecznościami uczniowskimi innych

szkół, organizacjami działającymi na rzecz młodzieży.
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UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 3

1. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2. Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego:
1) uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
2) przedstawienie sporządzonych przez Samorząd Uczniowski wniosków o przyznanie uczniom

stypendium Prezesa Rady Ministrów.

3. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego:
1) opinia w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu

przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
2) opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
3) wnioskowanie o nadanie imienia szkole,
4) opiniowanie wniosku dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów,
5) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
6) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż

określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 z r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)

7) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie
szkoły jednolitego stroju,

8) opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów
na terenie szkoły jednolitego stroju,

9) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju.

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 4

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) Prezydium Samorządu, zwane dalej Prezydium
2) Klasowe Samorządy Uczniowskie
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2. W skład Prezydium wchodzą:
1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, zwany dalej Przewodniczącym;
2) Zastępca Przewodniczącego;
3) Skarbnik,
4) Sekretarz,
5) Przewodniczący Samorządów Klasowych lub ich przedstawiciele.

KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 5

1. Kompetencje Prezydium
1) Prezydium jest głównym organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego.
2) Członkowie Prezydium mają obowiązek uczestniczyć w obradach Prezydium.
3) Wszyscy członkowie Prezydium mają prawo zgłaszać propozycje działań, inicjatyw i zmian w

organizacji pracy Prezydium.
4) Prezydium podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniach jawnych lub tajnych

(zależnie od potrzeb), równych i bezpośrednich, na obradach Prezydium.
5) Decyzje podjęte przez Samorząd muszą być przedstawiane Dyrektorowi Szkoły, a w przypadkach

wykraczających poza kompetencje Samorządu zatwierdzone przez Dyrektora.. 
6) Prezydium w szczególnych sytuacjach, na wniosek co najmniej połowy członków Prezydium, za

aprobatą Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego a także po zasięgnięciu opinii Dyrektora,
Szkoły może przeprowadzić referendum wśród wszystkich uczniów Szkoły.

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jako główny przedstawiciel społeczności uczniowskiej:
1) reprezentuje interesy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w

Przemyślu;
2) kieruje pracą Prezydium;
3) odpowiada za opracowanie, a następnie przedstawienie Dyrektorowi Szkoły i Radzie

Pedagogicznej rocznego planu pracy Prezydium;
4) odpowiada za opracowanie, a następnie przedstawienie Dyrektorowi Szkoły i Radzie

Pedagogicznej półrocznych sprawozdań z działalności Prezydium;
5) współpracuje z Organami Szkoły;
6) zwołuje obrady Prezydium w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące w ciągu

roku szkolnego, i czuwa nad ich spokojnym przebiegiem;
7) zwołuje obrady Prezydium z Przewodniczącymi Klasowych Samorządów Uczniowskich w miarę

potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące w ciągu roku szkolnego, i czuwa nad ich
spokojnym przebiegiem;

8) przydziela zadania poszczególnym członkom Prezydium;
9) czuwa nad regularnym informowaniem społeczności uczniowskiej o działaniach Samorządu

Uczniowskiego.

3. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:
1) pełni obowiązki Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w czasie jego nieobecności;

4. Sekretarz Samorządu Uczniowskiego:
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1) dokumentuje działalność Samorządu Uczniowskiego, w szczególności Prezydium.

5. Skarbnik Samorządu Uczniowskiego:
1) kontroluje wydatki Samorządu
2) prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych

6. Klasowe Samorządy Uczniowskie powoływane są przez społeczności poszczególnych oddziałów i
organizują pracę Samorządu Uczniowskiego na szczeblu oddziału. 

1) chronią interesy uczniów na poziomie oddziału;
1) reprezentują oddział podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;
2) odpowiadają za informowanie uczniów oddziału o postanowieniach i działaniach Prezydium;
3) realizują zadania powierzone im przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

7. W Klasowym Samorządzie Uczniowskim wyróżnia się:
1) Przewodniczącego Klasowego Samorządu Uczniowskiego; 
2) Zastępcę Przewodniczącego Klasowego Samorządu Uczniowskiego; 
3) Skarbnika Klasowego Samorządu Uczniowskiego.

8. Przewodniczący Klasowego Samorządu Uczniowskiego:
1) reprezentuje oddział wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz Prezydium;
2) uczestniczy w zebraniach Prezydium z Przewodniczącymi Klasowych Samorządów Uczniowskich;
3) czuwa nad realizacją zadań Klasowego Samorządu Uczniowskiego.

9. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Klasowego Samorządu Uczniowskiego jego obowiązki
przejmuje Zastępca Przewodniczącego Klasowego Samorządu Uczniowskiego.

10. Skarbnik Klasowego Samorządu Uczniowskiego zarządza funduszami na szczeblu oddziału.

ZASADY WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 6

1. Wybory do Samorządu  są równe, bezpośrednie i tajne.
2. Wybory mogą odbywać się w trybie stacjonarnym, zdalnym i mieszanym (stacjonarnym i zdalnym

równocześnie). 
3. Wybory do Klasowych Samorządów Uczniowskich odbywają się na początku każdego roku

szkolnego. 
4. Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego wraz z przedstawionym komitetem,

odbywają w drugim semestrze roku szkolnego poprzedzającego działalność Prezydium.
5. Termin, sposoby i zasady przeprowadzenia wyborów określa komunikat Szkolnej Komisji Wyborczej

podany do wiadomości uczniów poprzez dziennik elektroniczny i/lub tablicę ogłoszeń najpóźniej
30 dni przed głosowaniem.

6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły powołuje Szkolną Komisję
Wyborczą.
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7. Szkolna Komisja Wyborcza składa się z przynajmniej czterech członków Prezydium oraz z Opiekuna
Samorządu Uczniowskiego, będącego jednocześnie Przewodniczącym Szkolnej Komisji Wyborczej.

8.  Zatwierdzenia Szkolnej Komisji Wyborczej dokonuje Dyrektor Szkoły. 
9. Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:

1) sprawowanie ścisłego nadzoru nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem Samorządu
Uczniowskiego przebiegiem wyborów;

2) rejestracja kandydatów;
3) niezwłoczne przedstawienie społeczności uczniowskiej terminu wyborów;
4) przedstawienie społeczności uczniowskiej listy kandydatów, najpóźniej 30 dni przed

głosowaniem;
5) przygotowanie kart wyborczych wraz z instrukcją głosowania;
6) wyznaczenie miejsca do oddawania głosów i przeprowadzenie wyborów,
7) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów;
8) złożenie protokołu z wyborów;
9) rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu i/lub wyników wyborów.

10. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom klas I i II. Bierne prawo wyborcze posiadają
wszyscy uczniowie klas III i IV. 

11. Zgłoszony kandydat na Przewodniczącego zobowiązany jest do przedstawienia w kampanii wyborczej
Komitetu w skład, którego będą wchodziły osoby zaproponowane na funkcję Zastępcy, Sekretarza
i Skarbnika Samorządu. 

12. Wymogami do czynnego uczestnictwa w wyborach na Przewodniczącego wraz z Komitetem, są:

1) co najmniej dobra ocena z zachowania w semestrze poprzedzającym wybory;
2) pozytywna opinia wychowawcy klasy

13. Wybory poprzedza kampania wyborcza organizowana przez komitety wyborcze poszczególnych
kandydatów. Podczas kampanii wyborczej kandydaci powinni przedstawić swój program wyborczy. 

14. Uczeń szkoły posiadający czynne prawo wyborcze może oddać głos na jednego kandydata poprzez
poprawne wypełnienie karty wyborczej.

15. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. 

16. Członkowie Komitetu przedstawieni w kampani wyborczej przez kandydata, który wygrał wybory,
obejmują funkcję Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza.

16. Kadencja Prezydium trwa rok. 

17. Szkolna Komisja Wyborcza ustala i ogłasza wyniki wyborów:
1) drogą elektroniczną lub poprzez informację na tablicy ogłoszeń wszystkim uczniom Szkoły;
2) Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej poprzez złożenie kopii protokołu z przeprowadzonych

wyborów.

18. W przypadku stwierdzenia przez Szkolną Komisję Wyborczą złamania zasad kampanii wyborczej przez
kandydata i jego Komitet, Szkolna Komisja Wyborcza ma prawo:
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1) odebrać kandydatowi czynne prawo wyborcze;
2) ogłosić ponowne wybory w terminie nie dłuższym niż tydzień od dnia stwierdzenia naruszenia

zasad kampanii.

17. W przypadku braku kandydatów do Samorządu przedłuża się kadencję ustępującego Samorządu na
kolejny rok. W przypadku, kiedy nie będzie można przedłużyć jego kadencji (absolwenci) i braku
kandydatów na kolejne wybory, dopuszcza się wybór poszczególnych członków Samorządu spośród
Przewodniczących Samorządów Klasowych.  

18. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.

19. W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki
przejmuje Zastępca Przewodniczącego.

20. Pozostałych członków Prezydium można odwołać, jeżeli naruszają oni regulamin Samorządu
Uczniowskiego lub nie biorą udziału w pracach Samorządu.

21. Na miejsce odwołanego członka, Prezydium na wniosek Przewodniczącego powołuje ucznia po
uzyskaniu pozytywnej opinii wychowawcy klasy.

22. W zależności od potrzeb Prezydium może powoływać sekcje.

23. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
                                                                        

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 7

1. Powołania oraz ewentualnej zmiany opiekuna (opiekunów) Samorządu Uczniowskiego dokonuje
Dyrektor Szkoły na wniosek Prezydium.  

2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status obserwatora (bez prawa głosu) obrad

Prezydium, koordynatora i doradcy działalności Samorządu.
4. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
5. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa rok.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego udostępnia się wszystkim uczniom Szkoły, Radzie
Pedagogicznej i Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w
Przemyślu.
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2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie w dniu podpisania.

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został zatwierdzony przez społeczność uczniowską Szkoły
w formie głosowania określonej w komunikacie. 
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